Bijlage bij memo “Aanleg rotonde op de N204/Van de Valk Boumanstraat in Linschoten”
OVERZICHT BESLUITVORMING EN BEWONERSCONTACTEN
Datum
Voor 2 febr. 2010

Stap
Vooronderzoek traject N204 IJsselveld –A12

2 febr. 2010

Besluit GS

23 mei 2012

Inloopavond maatregelen traject N204 (inclusief aanleg
rotonde)
Geen uitvoeringsactiviteiten

Jan. 2013 – okt. 2014

Okt. 2014 – juni 2015

Uitvoeren van alle noodzakelijke onderzoeken voor de
uitvoering en de wijziging van het bestemmingsplan

24 juni 2015

Voorstel tot wijziging bestemmingsplan wordt ter inzage
gelegd
Inloopavond wijziging bestemmingsplan voor aanleg
rotonde en parkeerplaats (TOP-locatie)
Gesprek van betrokken ambtenaren met diverse bewoners
over aanleg rotonde en eventuele alternatieven
Gesprek van gedeputeerde mw. Verbeek-Nijhof met
bewoners op locatie bij de geplande rotonde

2 juli 2015
21 juli 2015
12 nov. 2015

Nov. 2015 – mrt. 2016

Uitwerken door provincie van het door bewoners
voorgestelde alternatief van een kruising met twee
opstelstroken (bewonersalternatief)

Toelichting
Uitvoeren (verkeerskundig) onderzoek naar verbetering
doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op het traject
N204 tussen IJsselveld en de A12
Vaststellen van de maatregelen, waaronder de aanleg van een
rotonde op de kruising N 204 – Van de Valk Boumanstraat
Presentatie van de plannen en gesprek met bewoners
Door onvoldoende beschikbare (personele) capaciteit op de
Afdeling Wegen hebben de voorbereidingen stilgelegen. Vanaf
najaar 2014 is extra capaciteit ingehuurd en zijn de
voorbereidingen op de uitvoering hervat
Hierbij valt te denken aan onderzoeken geluidshinder,
luchtkwaliteit, archeologie, funderingen, vastgoed,
landschappelijke kwaliteit, groen etc.
Presentatie van de plannen en gesprek met bewoners
Kennismaking en toelichting van de ingebrachte bezwaren.
Gedeputeerde heeft inzicht gekregen over hoe de rotonde kan
worden ingepast. Tevens hebben bewoners hun bezwaren
toegelicht en eventuele alternatieven voorgesteld.
Er is een ontwerp met kostenraming opgesteld. Deze variant is op
dezelfde wijze als de rotonde getoetst op veiligheid,
geluidsaspecten en luchtkwaliteit (de belangrijkste
bezwaarpunten). Het ontwerp en de onderzoeken zijn via de
website beschikbaar gesteld.

5 januari 2016
20 januari 2016
25 februari 2016

Gesprek van wethouder Lejeune met de heer De Goederen
Gesprek van betrokken beleidsambtenaar met de heer De
Goederen
Gesprek van betrokken projectleider met de heer De
Goederen

4 april 2016

Gesprek van betrokken projectleider met bewoner
Linschoten

4 april 2016

Besluit college B&W om de wijziging van het
bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad

Na 4 april 2016

Brief van de gemeente aan alle indieners van een
zienswijze

Na 4 april 2016

Publicatie extra informatie op websites

April-mei 2016

Beantwoording van twee ingekomen vragen naar
aanleiding van de nota beantwoording zienswijzen
Bespreking van de wijziging bestemmingsplan in het forum
Ruimte van de gemeenteraad Montfoort
Mailbericht voorstander rotonde

9 mei 2016
11 mei 2016
23 mei 2016

Besluitvorming wijziging bestemmingsplan in
gemeenteraad Montfoort

Kennismaking en toelichting van de ingebrachte bezwaren.
Aangegeven is dat de procedure wordt voortgezet.
Kennismaking en toelichting van de ingebrachte bezwaren.
Aangegeven is dat de procedure wordt voortgezet en de
projectleider het eerste aanspreekpunt is. Na 25 februari is er geen
contact meer geweest.
Naar aanleiding van enkele twitterberichten en mailcontact is de
betrokken projectleider op bezoek geweest. Er is een toelichting
op de plannen en een gedachtenwisseling over de ingebrachte
bezwaren geweest.
Het college heeft kennisgenomen van het uitgewerkte
bewonersalternatief en heeft ingestemd met de aanleg van een
rotonde. De stukken zijn doorgezonden aan de gemeenteraad
(bevoegd gezag) voor verdere behandeling.
In deze brief wordt verwezen naar de behandeling in het forum
Ruimte en de gemeenteraad. Tevens wordt voor nog meer
informatie verwezen naar een uitgebreide vraag- en antwoordlijst
op de gemeentelijke website
Publicatie op gemeentelijke- en provinciale website van een
uitgebreide vraag- en antwoordlijst en het beschikbaar stellen van
alle onderzoeken en/of informatie
Betreft twee feitelijke vragen over de beantwoording. De
informatie is via de gemeente beschikbaar gesteld
De provincie heeft een powerpointpresentatie gegeven. Door acht
bewoners (allen tegenstander van de rotonde) is ingesproken.
Bewoner geeft aan voorstander te zijn van rotonde en stelt
kanttekeningen bij enkele insprekers
PM

